
Notulen voor MR vergadering

Datum
Voorzitter
Locatie

16-6-2022
Linda
Diligence

Aanwezig Maurice, Linda, Judith, Liane, Nikki, Emmy
Notulist Emmy
Aanvang 19.30 uur

Kenmerk
vergadering:

A   = afstemmen
B   = besluit nemen
V   = voorbereiden
M   = meningsvorming

I     = informeren
IN  = inventariseren
IU  = informatie uitwisselen
BR = brainstorm

Onderwerp:
Schoolgids Voorstel: document maken waarin iedereen zijn/haar opmerkingen

kan zetten, na doornemen schoolgids. De naam Marja staat nog
erin vernoemd.
Actiepunt: Judith maakt een document, iedereen kan in- of
aanvullen

Vakantierooster Wanneer zijn de studiedagen?
22 september 2022
12 december 2022
6 februari 2023
9 juni 2023

Voor de zomer de eerste datum alvast in de Nieuwsbrief zetten.
Via Daphne moeten de nieuwe ouders ook de Nieuwsbrief krijgen,
zo zijn zij ook geïnformeerd.
Actiepunt: Maurice

TSO 2 opties bespreken
toekomstperspectief

Ludios: geen contact mee kunnen krijgen. Ricardo van Rhijn
foundation heeft geen draagvlak bij het team. Double Sports
starten met 3 medewerkers, later 4. En 1 medewerker van Partou
voor de middenbouw.

Voorstel om de groepen op de Menneweg te mixen en andere
combinaties te maken. Dat is pauzetechnisch lastig. We starten
met de optie Double Sports en Partou medewerker.
Evaluatiemoment plannen en vervolgens kijken hoe het loopt: zijn
er mensen genoeg? 2 Evaluatiemomenten: na vier weken en na 8
weken.
Actiepunt: Maurice agendeert evaluaties
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We kunnen nog navraag doen bij De Springplank en De Hobbit
over ervaringen van Double Sports. Bestuur draagt niet bij in de
enorm gestegen kosten voor ouders. De hoge kosten zijn wel een
struikelblok. Maurice zal het nogmaals bespreken met het bestuur.
Voorstel: 150 euro  en verdere kosten door bestuur aanvullen.
Actiepunt: Maurice

Financiën: optie is om de hele school de hele week laten betalen,
allemaal dezelfde kosten. We willen voor ouders gespreid betalen
regelen.

Indien geen tegemoetkoming vanuit bestuur, dan komt Maurice bij
ons terug en bespreken we hoe nu verder. We hebben nog 3
weken te gaan voor de vakantie. Optie om te onderzoeken of
subsidie verkrijgbaar is omdat het onder sport valt?
Actiepunt: Maurice

De communicatie naar ouders moet goed en duidelijk  geregeld
worden, met een duidelijke onderbouwing en uitleg over de
gespreide betaling.
Actiepunt: Maurice

N.a.v. vaste vrijwillige bijdrage: hoe willen wij als school
communiceren hierover,  hoe bieden we het aan? Hoe benaderen
we ouders? Maurice zal dit bespreken met OR. Daarbij moet
duidelijk worden wie eindverantwoordelijk is voor hetgeen de OR
doet en aan wie de OR verantwoording aflegt.
Actiepunt: Maurice

Bij de jaarvergadering van MR/OR gaan we dit bespreken.
Actiepunt: MR

Verkiezing MR-lid Hoe staat het ervoor?
Hoe gaat het verder na 17 juni?

Liane gaat de winnaar van de verkiezingen benaderen, als de
termijn verstreken is. In de mail naar ouders vermelden we wat de
uitslag is. Ook zal ze de deelnemers die niet gewonnen hebben,
eerst via de mail bedanken.

Zodra het nieuwe lid aanwezig is, zullen de nieuwe data besproken
worden en het voorzitterschap. Dus na de vakantie wordt hij/zij
toegevoegd aan alle communicatielijnen van de MR.
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Beeldvorming MR
nav 5 GDM

Er is een aantal reacties van ouders ontvangen, die in de
veronderstelling zijn, dat de MR tegen gestemd heeft bij het 5
GDM. Dit wordt als vervelend ervaren, want het beeld dat is
ontstaan is niet terecht, namelijk dat de MR het 5 GDM heeft
afgewezen.
Het signaal vanuit de ouders moet wel besproken worden met het
team, zodat het team zich bewust is van wat zij zelf uitstralen
richting ouders. In de volgende PV vergadering zal dit door Maurice
onder de aandacht worden gebracht.
Actiepunt: Maurice

Voorzitterschap MR Zie punt Verkiezing MR-lid

WVTTK Schoolgebouwvraag: op de Menneweg is de verdeling zo geregeld,
dat het middenlokaal vrij is.
Rapporten: gevraagd wordt of extra werk, plus werk, raketklas,
dyslexieprogramma etc. ook vermeld wordt op het rapport? Hier
wordt immers ook hard aan gewerkt door de leerling.
Actiepunt: Maurice bespreekt dit met het team
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